
 

არასამთავრობო ორგანიზაციის დასახელება: სამხრეთ კავკასიის ახალგაზრდა ქალ ექსპერტთა ქსელი მშვიდობის და უსაფრთხოებისთვის 

პროექტის ხელმძღვანელი: თამარ აბრამიშვილი 

პროექტის დასახელება: ძლიერი პოლიტიკური პარტიები დემოკრატიული საარჩევნო პროცესებისათვის საქართველოში 

პროექტის განხორციელების ადგილი: თბილისი 

ჯგუფების რაოდენობა დღეების მიხედვით:  10 ჯგუფი 

 

ჯგუფი N1  

ტრენინგების გრაფიკი 

დღე/ 

თარიღი 

თემატიკა/მოდული დაწყების/დასრულებ

ის დრო 

ჩატარების ადგილი 

(მისამართი) 

 

I დღე 

2.07.2016 

 

მოდული 1-ელი:არჩევნების ისტორია, საერთაშორისო კანონები; 

ქალთამონაწილეობა/ გენდერული საკითხები;  

10:00 - 13:00 

 

 

თბილისი, კაკაბაძის ქ. 7 

სასტუმრო ტერასა 
 მოდული მე-2:არჩევნებში ჩართული მხარეების, მათი 

უფლებამოსილებისდა საარჩევნო ეთიკის საკითხები 

14:00 – 17:15 

II დღე 

15.07.2016 
მოდული მე-3: გუნდური მუშაობა, დროის მენეჯმენტი; 

ანგარიშვალდებულება 

10:00 - 13:00 

 

მოდული მე-4: წინასაარჩევნო კამპანია 14:00 – 18:15 

III დღე 

16.07.2016 

 

მოდული მე-5: ადმინისტრაციული რესურსები 10:00 - 14:00 

 

მოდული მე-6: საარჩევნო ციკლი და საკანონმდებლო სიახლეები, საოლქო და 

საუბნო საარჩევნო კომისიების საქმიანობა, კენჭისყრის დღის პროცედურები. 
(ამ მოდულების სწავლება ხორციელდება ცესკოს სწავლების ცენტრის კონტრიბუციით) 

15:00 – 18:15 

IV დღე 

 

17.07.2016 

მოდული მე-7: კონფლიქტების მართვა, საარჩევნო დავები, 

სტანდარტები და საუკეთესო პრაქტიკა  

10:00 - 13:00 

 

მოდული მე-7: საარჩევნო დავები: სიმულაციური თამაშები, ვიდეო 14:00 – 18:15 



ანალიზი  

 

ჯგუფი N2 

ტრენინგების გრაფიკი 

დღე/ 

თარიღი 

თემატიკა/მოდული დაწყების/დასრუ

ლების დრო 

ჩატარების ადგილი 

(მისამართი) 

 

I დღე 

3.07.2016 

 

მოდული 1-ელი:არჩევნების ისტორია, საერთაშორისო კანონები; 

ქალთამონაწილეობა/ გენდერული საკითხები;  

10:00 - 13:00 

 

 

თბილისი, კაკაბაძის ქ. 7 

სასტუმრო ტერასა 

 მოდული მე-2:არჩევნებში ჩართული მხარეების, მათი 

უფლებამოსილებისდა საარჩევნო ეთიკის საკითხები 

14:00 – 17:15 

 

II დღე 

21.07.2016 

 

მოდული მე-3: გუნდური მუშაობა, დროის მენეჯმენტი; 

ანგარიშვალდებულება 

10:00 - 13:00 

 

მოდული მე-4: წინასაარჩევნო კამპანია 14:00 – 18:15 

III დღე 

22.07.2016 

 

მოდული მე-5: ადმინისტრაციული რესურსები 10:00 - 14:00 

 

მოდული მე-6: საარჩევნო ციკლი და საკანონმდებლო სიახლეები, საოლქო და 

საუბნო საარჩევნო კომისიების საქმიანობა, კენჭისყრის დღის პროცედურები. 
(ამ მოდულების სწავლება ხორციელდება ცესკოს სწავლების ცენტრის კონტრიბუციით) 

15:00 – 18:15 

IV დღე 

23.07.2016 

 

მოდული მე-7: კონფლიქტების მართვა, საარჩევნო დავები, 

სტანდარტები და საუკეთესო პრაქტიკა  

10:00 - 13:00 

 

მოდული მე-7: საარჩევნო დავები: სიმულაციური თამაშები, ვიდეო 

ანალიზი  

14:00 – 18:15 

 

 

 

 

 



 

 

ჯგუფი N3 

ტრენინგების გრაფიკი 

დღე/ 

თარიღი 

თემატიკა/მოდული დაწყების/დასრულებ

ის დრო 

ჩატარების ადგილი 

(მისამართი) 

 

I დღე 

4.07.2016 

 

მოდული 1-ელი:არჩევნების ისტორია, საერთაშორისო კანონები; 

ქალთამონაწილეობა/ გენდერული საკითხები;  

10:00 - 13:00 

 

თბილისი, კაკაბაძის ქ. 7 

სასტუმრო ტერასა 

 
მოდული მე-2:არჩევნებში ჩართული მხარეების, მათი 

უფლებამოსილებისდა საარჩევნო ეთიკის საკითხები 

14:00 – 17:15 

II დღე 

26.07.2016 

 

მოდული მე-3: გუნდური მუშაობა, დროის მენეჯმენტი; 

ანგარიშვალდებულება 

10:00 - 13:00 

 

მოდული მე-4: წინასაარჩევნო კამპანია 14:00 – 18:15 

III დღე 

27.07.2016 

 

მოდული მე-5: ადმინისტრაციული რესურსები 10:00 - 14:00 

 

მოდული მე-6: საარჩევნო ციკლი და საკანონმდებლო სიახლეები, 

საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების საქმიანობა, კენჭისყრის დღის 

პროცედურები. (ამ მოდულების სწავლება ხორციელდება ცესკოს სწავლების 

ცენტრის კონტრიბუციით) 

15:00 – 18:15 

IV დღე 

 

28.07.2016 

 

მოდული მე-7: კონფლიქტების მართვა, საარჩევნო დავები, 

სტანდარტები და საუკეთესო პრაქტიკა  

10:00 - 13:00 

 

მოდული მე-7: საარჩევნო დავები: სიმულაციური თამაშები, ვიდეო 

ანალიზი  

14:00 – 18:15 

 

 

 

 



 

 

ჯგუფი N4 

ტრენინგების გრაფიკი 

დღე/ 

თარიღი 

თემატიკა/მოდული დაწყების/დასრულებ

ის დრო 

ჩატარების ადგილი 

(მისამართი) 

 

I დღე 

5.07.2016 

 

მოდული 1-ელი:არჩევნების ისტორია, საერთაშორისო კანონები; 

ქალთამონაწილეობა/ გენდერული საკითხები;  

10:00 - 13:00 

 

თბილისი, კაკაბაძის ქ. 7 

სასტუმრო ტერასა 

 
მოდული მე-2:არჩევნებში ჩართული მხარეების, მათი 

უფლებამოსილებისდა საარჩევნო ეთიკის საკითხები 

14:00 – 17:15 

II დღე 

31.07.2016 

 

მოდული მე-3: გუნდური მუშაობა, დროის მენეჯმენტი; 

ანგარიშვალდებულება 

10:00 - 13:00 

 

მოდული მე-4: წინასაარჩევნო კამპანია 14:00 – 18:15 

III დღე 

1.08.2016 

 

მოდული მე-5: ადმინისტრაციული რესურსები 10:00 - 14:00 

 

მოდული მე-6: საარჩევნო ციკლი და საკანონმდებლო სიახლეები, 

საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების საქმიანობა, კენჭისყრის დღის 

პროცედურები. (ამ მოდულების სწავლება ხორციელდება ცესკოს სწავლების 

ცენტრის კონტრიბუციით) 

15:00 – 18:15 

IV დღე 

 

2.08.2016 

მოდული მე-7: კონფლიქტების მართვა, საარჩევნო დავები, 

სტანდარტები და საუკეთესო პრაქტიკა  

10:00 - 13:00 

 

მოდული მე-7: საარჩევნო დავები: სიმულაციური თამაშები, ვიდეო 

ანალიზი  

14:00 – 18:15 

 

 

 

 



 

ჯგუფი N5 

ტრენინგების გრაფიკი 

დღე/ 

თარიღი 

თემატიკა/მოდული დაწყების/დასრულე

ბის დრო 

ჩატარების ადგილი 

(მისამართი) 

 

I დღე 

6.07.2016 

 

მოდული 1-ელი:არჩევნების ისტორია, საერთაშორისო კანონები; 

ქალთამონაწილეობა/ გენდერული საკითხები;  

10:00 - 13:00 

 

თბილისი, კაკაბაძის ქ. 7 

სასტუმრო ტერასა 

 
მოდული მე-2:არჩევნებში ჩართული მხარეების, მათი 

უფლებამოსილებისდა საარჩევნო ეთიკის საკითხები 

14:00 – 17:15 

II დღე 

5.08.2016 

 

მოდული მე-3: გუნდური მუშაობა, დროის მენეჯმენტი; 

ანგარიშვალდებულება 

10:00 - 13:00 

 

მოდული მე-4: წინასაარჩევნო კამპანია 14:00 – 18:15 

III დღე 

6.08.2016 

 

მოდული მე-5: ადმინისტრაციული რესურსები 10:00 - 14:00 

 

მოდული მე-6: საარჩევნო ციკლი და საკანონმდებლო სიახლეები, 

საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების საქმიანობა, კენჭისყრის 

დღის პროცედურები. (ამ მოდულების სწავლება ხორციელდება ცესკოს 

სწავლების ცენტრის კონტრიბუციით) 

15:00 – 18:15 

IV დღე 

 

7.08.2016 

მოდული მე-7: კონფლიქტების მართვა, საარჩევნო დავები, 

სტანდარტები და საუკეთესო პრაქტიკა  

10:00 - 13:00 

 

მოდული მე-7: საარჩევნო დავები: სიმულაციური თამაშები, 

ვიდეო ანალიზი  

14:00 – 18:15 

 

 

 

 

 



 

 

 

ჯგუფი N6 

ტრენინგების გრაფიკი 

დღე/ 

თარიღი 

თემატიკა/მოდული დაწყების/დასრულებ

ის დრო 

ჩატარების ადგილი 

(მისამართი) 

 

I დღე 

8.07.2016 

 

მოდული 1-ელი:არჩევნების ისტორია, საერთაშორისო კანონები; 

ქალთამონაწილეობა/ გენდერული საკითხები;  

10:00 - 13:00 

 

თბილისი, კაკაბაძის ქ. 7 

სასტუმრო ტერასა 

 
მოდული მე-2:არჩევნებში ჩართული მხარეების, მათი 

უფლებამოსილებისდა საარჩევნო ეთიკის საკითხები 

14:00 – 17:15 

II დღე 

10.08.2016 

 

მოდული მე-3: გუნდური მუშაობა, დროის მენეჯმენტი; 

ანგარიშვალდებულება 

10:00 - 13:00 

 

მოდული მე-4: წინასაარჩევნო კამპანია 14:00 – 18:15 

III დღე 

11.08.2016 

 

მოდული მე-5: ადმინისტრაციული რესურსები 10:00 - 14:00 

 

მოდული მე-6: საარჩევნო ციკლი და საკანონმდებლო სიახლეები, 

საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების საქმიანობა, კენჭისყრის დღის 

პროცედურები. (ამ მოდულების სწავლება ხორციელდება ცესკოს სწავლების 

ცენტრის კონტრიბუციით) 

15:00 – 18:15 

IV დღე 

 

12.08.2016 

 

მოდული მე-7: კონფლიქტების მართვა, საარჩევნო დავები, 

სტანდარტები და საუკეთესო პრაქტიკა  

10:00 - 13:00 

 

მოდული მე-7: საარჩევნო დავები: სიმულაციური თამაშები, 

ვიდეო ანალიზი  

14:00 – 18:15 

 

 

 



 

 

 

ჯგუფი N7 

ტრენინგების გრაფიკი 

დღე/ 

თარიღი 

თემატიკა/მოდული დაწყების/დასრულებ

ის დრო 

ჩატარების ადგილი 

(მისამართი) 

 

I დღე 

9.07.2016 

 

მოდული 1-ელი:არჩევნების ისტორია, საერთაშორისო კანონები; 

ქალთამონაწილეობა/ გენდერული საკითხები;  

10:00 - 13:00 

 

თბილისი, კაკაბაძის ქ. 7 

სასტუმრო ტერასა 

 
მოდული მე-2:არჩევნებში ჩართული მხარეების, მათი 

უფლებამოსილებისდა საარჩევნო ეთიკის საკითხები 

14:00 – 17:15 

II დღე 

15.08.2016 
მოდული მე-3: გუნდური მუშაობა, დროის მენეჯმენტი; 

ანგარიშვალდებულება 

10:00 - 13:00 

 

მოდული მე-4: წინასაარჩევნო კამპანია 14:00 – 18:15 

III დღე 

16.08.2016 

მოდული მე-5: ადმინისტრაციული რესურსები 10:00 - 14:00 

 

მოდული მე-6: საარჩევნო ციკლი და საკანონმდებლო სიახლეები, 

საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების საქმიანობა, კენჭისყრის დღის 

პროცედურები. (ამ მოდულების სწავლება ხორციელდება ცესკოს სწავლების 

ცენტრის კონტრიბუციით) 

15:00 – 18:15 

IV დღე 

 

17.08.2016 

მოდული მე-7: კონფლიქტების მართვა, საარჩევნო დავები, 

სტანდარტები და საუკეთესო პრაქტიკა  

10:00 - 13:00 

 

მოდული მე-7: საარჩევნო დავები: სიმულაციური თამაშები, ვიდეო 

ანალიზი  

14:00 – 18:15 

 

 

 



 

 

ჯგუფი N8 

ტრენინგების გრაფიკი 

დღე/ 

თარიღი 

თემატიკა/მოდული დაწყების/დასრულე

ბის დრო 

ჩატარების ადგილი 

(მისამართი) 

 

I დღე 

10.07.2016 

 

მოდული 1-ელი:არჩევნების ისტორია, საერთაშორისო კანონები; 

ქალთამონაწილეობა/ გენდერული საკითხები;  

10:00 - 13:00 

 

თბილისი, კაკაბაძის ქ. 7 

სასტუმრო ტერასა 

 
მოდული მე-2:არჩევნებში ჩართული მხარეების, მათი 

უფლებამოსილებისდა საარჩევნო ეთიკის საკითხები 

14:00 – 17:15 

II დღე 

20.08.2016 

 

მოდული მე-3: გუნდური მუშაობა, დროის მენეჯმენტი; 

ანგარიშვალდებულება 

10:00 - 13:00 

 

მოდული მე-4: წინასაარჩევნო კამპანია 14:00 – 18:15 

III დღე 

21.08.2016 

 

მოდული მე-5: ადმინისტრაციული რესურსები 10:00 - 14:00 

 

მოდული მე-6: საარჩევნო ციკლი და საკანონმდებლო სიახლეები, 

საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების საქმიანობა, კენჭისყრის დღის 

პროცედურები. (ამ მოდულების სწავლება ხორციელდება ცესკოს სწავლების 

ცენტრის კონტრიბუციით) 

15:00 – 18:15 

IV დღე 

 

22.08.2016 

 

მოდული მე-7: კონფლიქტების მართვა, საარჩევნო დავები, 

სტანდარტები და საუკეთესო პრაქტიკა  

10:00 - 13:00 

 

მოდული მე-7: საარჩევნო დავები: სიმულაციური თამაშები, 

ვიდეო ანალიზი  

14:00 – 18:15 

 

 

 

 



 

ჯგუფი N9 

ტრენინგების გრაფიკი 

დღე/ 

თარიღი 

თემატიკა/მოდული დაწყების/დასრულე

ბის დრო 

ჩატარების ადგილი 

(მისამართი) 

 

I დღე 

11.07.2016 

 

მოდული 1-ელი:არჩევნების ისტორია, საერთაშორისო კანონები; 

ქალთამონაწილეობა/ გენდერული საკითხები;  

10:00 - 13:00 

 

თბილისი, კაკაბაძის ქ. 7 

სასტუმრო ტერასა 

 
მოდული მე-2:არჩევნებში ჩართული მხარეების, მათი 

უფლებამოსილებისდა საარჩევნო ეთიკის საკითხები 

14:00 – 17:15 

II დღე 

25.08.2016 
მოდული მე-3: გუნდური მუშაობა, დროის მენეჯმენტი; 

ანგარიშვალდებულება 

10:00 - 13:00 

 

მოდული მე-4: წინასაარჩევნო კამპანია 14:00 – 18:15 

III დღე 

26.08.2016 

 

მოდული მე-5: ადმინისტრაციული რესურსები 10:00 - 14:00 

 

მოდული მე-6: საარჩევნო ციკლი და საკანონმდებლო სიახლეები, 

საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების საქმიანობა, კენჭისყრის დღის 

პროცედურები. (ამ მოდულების სწავლება ხორციელდება ცესკოს სწავლების 

ცენტრის კონტრიბუციით) 

15:00 – 18:15 

IV დღე 

 

27.08.2016 

მოდული მე-7: კონფლიქტების მართვა, საარჩევნო დავები, 

სტანდარტები და საუკეთესო პრაქტიკა  

10:00 - 13:00 

 

მოდული მე-7: საარჩევნო დავები: სიმულაციური თამაშები, 

ვიდეო ანალიზი  

14:00 – 18:15 

 

 

 

 

 



 

 

ჯგუფი N10 

ტრენინგების გრაფიკი 

დღე/ 

თარიღი 

თემატიკა/მოდული დაწყების/დასრულ

ების დრო 

ჩატარების ადგილი 

(მისამართი) 

 

I დღე 

28.08.2016 

 

მოდული 1-ელი:არჩევნების ისტორია, საერთაშორისო კანონები; 

ქალთამონაწილეობა/ გენდერული საკითხები;  

10:00 - 13:00 

 

თბილისი, კაკაბაძის ქ. 7 

სასტუმრო ტერასა 

 
მოდული მე-2:არჩევნებში ჩართული მხარეების, მათი 

უფლებამოსილებისდა საარჩევნო ეთიკის საკითხები 

14:00 – 17:15 

II დღე 

29.08.2016 
მოდული მე-3: გუნდური მუშაობა, დროის მენეჯმენტი; 

ანგარიშვალდებულება 

10:00 - 13:00 

 

მოდული მე-4: წინასაარჩევნო კამპანია 14:00 – 18:15 

III დღე 

30.08.2016 

მოდული მე-5: ადმინისტრაციული რესურსები 10:00 - 14:00 

 

მოდული მე-6: საარჩევნო ციკლი და საკანონმდებლო სიახლეები, 

საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების საქმიანობა, კენჭისყრის დღის 

პროცედურები. (ამ მოდულების სწავლება ხორციელდება ცესკოს სწავლების 

ცენტრის კონტრიბუციით) 

15:00 – 18:15 

IV დღე 

 

31.08.2016 

მოდული მე-7: კონფლიქტების მართვა, საარჩევნო დავები, 

სტანდარტები და საუკეთესო პრაქტიკა  

10:00 - 13:00 

 

მოდული მე-7: საარჩევნო დავები: სიმულაციური თამაშები, 

ვიდეო ანალიზი  

14:00 – 18:15 

 


